แผนปฏิ
แผนปฏิบบัตัติริราชการประจํ
าชการประจําาปีปี พ.ศ.
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กรมส่
กรมส่งงเสริ
เสริมมการปกครองท้
การปกครองท้อองถิ
งถิ่น่น

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลัก
ในการส่งเสริมให้ อปท.
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 1
บทนํา

คํานํา
กรมส่ง เสริม การปกครองท้อ งถิ ่น ได้กํา หนดวิส ัย ทัศ น์ไ ว้ใ นแผนปฏิบัต ิร าชการ 4 ปี (พ.ศ.
2554- 2557) คือ “เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้ อปท. เข้มแข็งอย่างยั่งยืน” เท่ากับเป็นการยืนยันใน
แนวทางการดําเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าจะมุ่งมั่นส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คําปรึกษาแนะนําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ความเข้มแข็ง
และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ซึ่ง เป็น ไปตามอํา นาจหน้า ที่ที่ร ะบุไ ว้ใ นพระราชบัญ ญัติ ปรับ ปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 31
และเพื่อ ให้ก ารดําเนิน งานตามแผนปฏิบัติร าชการ 4 ปี ดัง กล่า วเกิด ผลสํา เร็จ จึง ได้จัด ทํา
แผนปฏิบ ัต ิร าชการประจํ า ปีง บประมาณ พ.ศ. 2554 โดยการนํ า ข้ อ มู ล แผนงาน/โครงการต่ า งๆ ที่ อ ยู่ ใ น
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มาพิจารณาความสําคัญและความเหมาะสมในการดําเนินการจริง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติประจําปีฉบับนี้ เป็นเครื่องมือใน
การบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะมีส่วนสําคัญในการผลักดันให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ อันเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐที่มุ่งหมายให้มีการบริหารงานเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชนและประเทศชาติสืบไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สารบัญ
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
รายละเอียดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์

หน้า
1
2

รายละเอียดโครงการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
- การยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ให้มีสมรรถนะสูง
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
- การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะและระบบการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
- การสร้ า งและใช้ ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยในการพั ฒ นาระบบการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายของหลักการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี

7
13
16

ทิศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ : เป็น
องค์กรหลักในการ
ส่งเสริมให้ อปท.
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ค่านิยม
ยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้
คําปรึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การยกระดับขีดความสามารถของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มี
สมรรถนะสูง

๑. พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรทีม่ ีสมรรถนะสูง
๒. ส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ
ระดับจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม
จากภาคีเครือข่าย
๓. ส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลของ อปท. ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม
และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร อปท. ให้ทํางานอย่างมืออาชีพ
๔. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
พันธกิจ ประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได้
๘ ข้อ ๕. พัฒนาระบบกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท. และสนับสนุน
ผู้กํากับดูแล อปท.
๖. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท. ให้ไปสู่เป้าหมายของหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๗. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะของ อปท. ให้มคี ุณภาพและมาตรฐาน
๘. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะและระบบการบริหารจัดการ
ของ อปท. ในการพัฒนาประเทศ

การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไปสู่
เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

รายละเอียดเป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การยกระดับขีดความสามารถของ สถ.ให้มสี มรรถนะสูง
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

กลยุทธ์

1. สถ.เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

๑. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหาร ๑. นําหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้ในการ
จัดการภาครัฐ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ สถ.ทั่วทั้งองค์กร
2. สถ.มีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี มีประสิทธิภาพตาม ๒. ค่าคะแนนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สถ.
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓. ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ๒. จัดระบบการรับฟังความคิดเห็นและการสํารวจความพึงพอใจและความ
3. บุคลากร สถ. มีความพึงพอใจต่อระบบการบริหาร
ผาสุกของบุคลากร สถ.
สถ.
ทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม
๔. ระดับความสําเร็จของการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นบุคลากรและดําเนินการ ๓. วางแผนกลยุทธ์ด้านบุคลากรและดําเนินการตาม แผน ฯ (HR
ตามแผน ฯ (HR Scorecard)
Scorecard)
๕. ระดับความสําเร็จของการจัดระบบงานและเส้นทางความก้าวหน้าในสาย ๔. จัดระบบงานและเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร สถ.
อาชีพของบุคลากร สถ.
๕. จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและการยกย่อง
๖. ระดับความสําเร็จของการวางระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของ ชมเชย (Individual Scorecard)
บุคลากรและการยกย่องชมเชย (Individual Scorecard)
4. บุคลากร สถ. ได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการ ๗. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร สถ. ให้ตรงตามความต้องการการ ๖. จัดระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ
การฝึกอบรม (Training Needs) ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ฝึกอบรม (Training Needs) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ สถ. และสมรรถนะที่จาํ เป็นต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
สถ.
เชิงยุทธศาสตร์ของ สถ.
๘. ร้อยละของบุคลากร สถ.ที่ได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการ
การฝึกอบรม (Training Needs)
5. สถ.สามารถให้ข้อมูลและคําปรึกษาแนะนําแก่
ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและทันกับความต้องการ
6. สถ.สามารถตอบสนองต่อข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็นจากผู้รบั บริการและผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสียของ สถ.
อย่างมีประสิทธิภาพ

๙. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลและ
คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้รบั บริการ
๑๐. ร้อยละของเรือ่ งที่ผู้รับบริการขอข้อมูลและคําปรึกษาแนะนําที่ได้รบั การ
ตอบสนองอย่างถูกต้องและทันกับความต้องการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
๑๑. ร้อยละของบุคลากรทีร่ ับผิดชอบการให้บริการให้คําปรึกษาแนะนําแก่
อปท. ผ่านการประเมินตามมาตรฐานที่กําหนด
๑๒. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติ

๗. พัฒนาระบบการให้ข้อมูลและให้คําปรึกษา แนะนําแก่ผู้รบั บริการอย่าง
ครบวงจร
๘. พัฒนาระบบการรับและรวบรวมข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
จากผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียของ สถ. มาดําเนินการ

๔

เป้าประสงค์
7. บุคลากร สถ. มีจริยธรรมและคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วดั
๑๓. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

8. สถ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ๑๔. ระดับความสําเร็จในการจัดการความรูใ้ นการพัฒนาองค์กร
9. บุคลากร สถ. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
10. สถ. มีระบบเทคโนโลยีสารสารเทศที่สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สถ.ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑๕. ร้อยละของบุคลากร สถ. ผ่านการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
๑๖. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สถ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
๙. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาระบบการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สถ.
๑๐. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากร สถ. เพื่อพัฒนาการปฏิบัตงิ าน
๑๑. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ สถ. ให้มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะตามมาตรฐานที่กําหนด
๑๒. นําระบบเทคโนโลยี ฯ มาใช้ในการสนับสนุนปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของ สถ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะและระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการพัฒนาประเทศ
เป้าประสงค์
1. อปท. มีการบริหารจัดการทีด่ ี มีความเข้มแข็ง และ
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชน

2. อปท. มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงิน การคลังให้สามารถพึง่ พาตนเองได้

ตัวชี้วดั

กลยุทธ์

๑. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการประเมินและตัวชี้วดั เพื่อจัดลําดับ
ความเข้มแข็งของ อปท.
๒. ร้อยละของ อปท.ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารงานตามหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาการบริหารจัดการเชิงคุณภาพของ อปท.

๑. พัฒนาระบบการประเมินและตัวชี้วัดเพื่อจัดลําดับความเข้มแข็งของ
อปท.
๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการของ อปท. ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
๓. พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการของ อปท.ตามหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานแบบ
บูรณาการ
๕ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท.
๖. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณของ
อปท.

๔. ร้อยละของ อปท. ที่จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด
๕. ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่ อปท. จัดเก็บเอง
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผา่ นมา
๖. สัดส่วนที่เพิม่ ขึน้ ของรายได้ที่จัดเก็บเองของ อปท. ต่อรายรับทัง้ หมด

๗. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ
๘. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บคุ ลากรของ อปท.
๙. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. ประชาชนได้รบั บริการสาธารณะที่มีคุณภาพจาก อปท. ๙. ระดับความสําเร็จของการศึกษาและจัดทํามาตรฐานกลางกํากับการ
๑๐. ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดทํามาตรฐานกลางกํากับการจัดบริการ
จัดบริการสาธารณะของ อปท.
สาธารณะของ อปท.
๑๐. ร้อยละของจํานวนผูป้ กครองมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและยกระดับ ๑๑. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด อปท. ให้ได้ตาม
คุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัด อปท.
มาตรฐานที่กําหนด
๑๑. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมาย
๑๒. พัฒนาระบบกฎหมายให้ อปท.สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว
และตอบสนองได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5. อปท. มีความพึงพอใจต่อการให้คําปรึกษาแนะนําที่ ๑๒. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ อปท.ต่อการให้คาํ ปรึกษาแนะนํา ๑๓. พัฒนาระบบการให้คาํ ปรึกษาแนะนําแก่ อปท.
ถูกต้อง และทันต่อความต้องการ
ของ สถ.
3. บุคลากรของ อปท. มีศักยภาพ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

๗. ร้อยละของบุคลากร อปท.ที่ได้รบั การพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน
๘. ร้อยละของ อปท. ที่จัดทําประมวลจริยธรรม

๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้ า งและใช้ ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยในการพั ฒ นาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไปสูเ่ ป้าหมายของหลักการบริ ห าร
กิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
เป้าประสงค์
1. อปท. ได้รบั ความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน
2. สถ. มีภาคีเครือข่าย ฯ ให้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนา อปท.

ตัวชี้วดั
๑. ร้อยละของ อปท. ที่ได้รับการประเมินความเชื่อมัน่ ของประชาชนอยู่ใน
ระดับดี
๒. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลสมาชิกภาคี
เครือข่ายฯ

กลยุทธ์
๑. จัดทําดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อ อปท.

๒. จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาคีเครือข่าย ฯ
๓. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการสํารวจ จัดทํา และ
พัฒนาฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย ฯ ๔. สร้างภาคีเครือข่าย ฯ เพื่อเป็น
๓. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการสร้างภาคีเครือข่าย ฯ
หุ้นส่วนการพัฒนา อปท. ตามหลักการปกครองตนเองและหลักการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๕. เสริมสร้างความเข้าใจให้บุคลากรของ สถ. และ อปท. เห็นความสําคัญ
๔. ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของจํานวนภาคีเครือข่ายฯ (จากจํานวนที่สํารวจข้อมูลใน
ของการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ฯ
ปีที่ผ่านมา)
3. สถ.สามารถใช้ภาคีเครือข่ายฯให้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน ๕. ระดับความสําเร็จของการเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายฯ เข้ามามีสว่ น
๖. สร้างกลไกให้ภาคีเครือข่าย ฯ การพัฒนาเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
การพัฒนา อปท.
ร่วมกับ สถ. ในการพัฒนา อปท.
บริหาร งานและตรวจสอบการดําเนินงานของ อปท.
4. ภาคีเครือข่ายฯ ได้รับข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจ ๖. ร้อยละของสมาชิกภาคีเครือข่าย ฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการของ สถ. และ อปท.
บริหารจัดการของ สถ. และ อปท. รวมถึงสิทธิหน้าที่ของประชาชนตาม
หลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
5. ภาคีเครือข่ายฯ มีความพึงพอใจในการได้รบั ข้อมูล ๗. ร้อยละของระดับความพึงพอใจที่มีต่อ สถ. ของสมาชิกภาคีเครือข่าย ฯใน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการของ สถ.และ อปท. รวมถึงสิทธิ การได้ รับข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ของ อปท.และและสิทธิหน้าที่ของ
ภาคีเครือข่ายฯ
หน้าที่ของภาคีเครือข่าย ฯ
6. ภาคีเครือข่ายฯในส่วนของส่วนราชการ ที่ถ่ายโอน ๘. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของส่วนราชการทีถ่ ่ายโอนภารกิจ ฯ มี
ความพึงพอใจในการประสานการถ่ายโอนภารกิจให้ อปท.
ภารกิจ ฯ มีความพึงพอใจในการประสานการถ่ายโอน
ภารกิจให้ อปท.

๗. สํารวจความต้องการของสมาชิกภาคีเครือข่ายฯ ที่มีต่อการบริหาร
จัดการของ สถ. และ อปท.
๘. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงผลงานของ สถ. และ อปท.ที่โดดเด่น
ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
๙. สร้างเครือข่ายการทํางานของ สถ. และจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั เครือข่ายการทํางานของ สถ. รวมทั้งผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้สว่ นเสียของ สถ.

๗

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

กลยุทธ์

7. สถ. มีระบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ๙. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งระบบ

๑๐. พัฒนาความร่วมมือกับสื่อมวลชนเพื่อดําเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
๑๑. กําหนดแนวทางและวิธีการเสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของ สถ. ให้สงั คมได้รับทราบและเข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่ ภารกิจของ สถ. เพือ่ ร่วมเป็นเครือข่ายการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ สถ.
๑๒. กําหนดวิธกี าร/มาตรการในการจัดการผลกระทบ
ทางลบที่เกิดขึ้นกับ สถ.
8. บุคลากร สถ.มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารราชการ ๑๐. ร้อยละของบุคลากร สถ. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารราชการ ๑๓. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการบริหารราชการแบบมีส่วน
แบบมีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ร่วมให้แก่บุคลากรของ สถ.
แบบมีส่วนร่วม
9. บุคลากร สถ.มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหาร ๑๑. ร้อยละของบุคลากร สถ. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหาร ๑๔. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร สถ. ในการสร้างและใช้ภาคี
จัดการของ อปท. และการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย ฯ จัดการของ อปท. และการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ เครือข่าย ฯ เพื่อนํามาใช้ในการพัฒนา การปฏิบตั ิงานของ สถ. ให้บรรลุ
เป้าหมายที่กาํ หนด
ในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา อปท.
กําหนด

๘

ส่วนที่ 2
รายละเอียดโครงการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

ประเด็น

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

เชิงยุทธศาสตร์

1. การยกระดับ
ขีดความสามารถ
ของ สถ. ให้มี
สมรรถนะสูง

ตัวชี้วัด

เป้า
หมาย

1. สถ.เป็นองค์กร ๑. ระดับความสําเร็จของ ระดับ3
ที่มีสมรรถนะสูง การพัฒนาองค์กรตาม
หลักเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
2. สถ.มีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี
มีประสิทธิภาพ
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

2. ค่าคะแนนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินตาม
คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ สถ.

4.7

กลยุทธ์

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

๑. นําหลักเกณฑ์ 1 โครงการติดตามประเมิน ผล
คุณภาพการบริหาร
การพัฒนาการปฏิบัติ
จัดการภาครัฐ
ราชการตามคํารับรองการ
(PMQA) มาใช้ใน
ปฏิบัตริ าชการ สถ.
การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ 2 โครงการติดตามการ
ของ สถ.ทั่วทั้ง
ปฏิบัติงานด้านการคลังและ
องค์กร
การวางระบบควบคุมภายใน

งบประมาณ เจ้าภาพ
: ล้านบาท (สํานัก/กอง)
0.50 ก.พ.ร.สถ.

0.90

กตภ.

3 ตรวจติดตามการบริหารงาน
ของผู้ตรวจราชการ สถ.

3.03

สน.ผต.

4 โครงการทบทวนการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1.50

สน.พส.

5 การตรวจติดตามการ
บริหารงานโดยผู้บริหาร สถ.

1.20

สล.สถ.

๔. ระดับความสําเร็จ
ระดับ 3
ของการวางแผนกลยุทธ์
ด้านบุคลากรและ
ดําเนินการตามแผน ฯ
(HR Scorecard)

๓. วางแผนกลยุทธ์
ด้านบุคลากรและ
ดําเนินการตาม
แผน ฯ (HR
Scorecard)

1 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล (HR
Scorecard) สถ.

0.30

กจ.

๕. ระดับความสําเร็จ
ระดับ 3
ของการจัดระบบงานและ
เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของบุคลากร
สถ.

๔. จัดระบบงาน
และเส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของ
บุคลากร สถ.

1 โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อ
กําหนดกลุ่มงาน (Job
Family) และสมรรถนะ
ประจํา ตําแหน่งฯ

3.00

กจ.

๖. ระดับความสําเร็จ
ระดับ 3
ของการวางระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
และการยกย่องชมเชย
(Individual Scorecard)

๕. จัดระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรและการ
ยกย่องชมเชย
(Individual
Scorecard)

1 โครงการพัฒนาและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการบรรจุใหม่และรับ
โอน

0.50

กจ.

ประเด็น

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้า
หมาย

4. บุคลากร สถ. ๗. ระดับความสําเร็จของ ระดับ 3
ได้รับการพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สถ.
ให้ตรงตามความต้องการ
ตรงตามความ
การฝึกอบรม (Training
ต้องการการ
Needs) ที่สอดคล้องกับ
ฝึกอบรม
(Training Needs) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้องกับ ของ สถ.
เป้าหมายเชิง
๘. ร้อยละของบุคลากร 50
ยุทธศาสตร์ของ สถ. สถ.ที่ได้รับการพัฒนา

กลยุทธ์
๖. จัดระบบการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถ
ทักษะและ
สมรรถนะที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร สถ.

ตรงตามความต้องการ
การฝึกอบรม (Training
Needs)

5. สถ.สามารถให้
ข้อมูลและ
คําปรึกษาแนะนํา
แก่ผู้รับบริการได้
อย่างถูกต้องและ
ทันกับความ
ต้องการ

๙. ระดับความสําเร็จของ ระดับ 3
การดําเนินการพัฒนา
ระบบการให้ข้อมูลและ
คําปรึกษาแนะนําแก่
ผู้รับบริการ

6. สถ.สามารถ
ตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็นจาก
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของ
สถ.อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑๐. ร้อยละของเรื่องที่ 65
ผู้รับบริการขอข้อมูลและ
คําปรึกษาแนะนําที่ได้รับ
การตอบสนองอย่าง
ถูกต้องและทันกับความ
ต้องการตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด

๗. พัฒนาระบบ
การให้ข้อมูลและ
ให้คําปรึกษา
แนะนําแก่
ผู้รับบริการอย่าง
ครบวงจร

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

งบประมาณ เจ้าภาพ
: ล้านบาท (สํานัก/กอง)

1 โครงการพัฒนาข้าราชการ
ตามหลักสูตรของสถาบัน
พระปกเกล้า หลักสูตร
นายอําเภอ หลักสูตรนัก
ปกครองระดับสูง

5.00

กจ.

2 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารงานบุคคลของ
สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด

0.80

กจ.

3 โครงการจัดทําหนังสือคู่มือ
กรปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน
4 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพท้องถิ่น อําเภอ
เกี่ยวกับการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพและมี
มาตรฐาน ตามระเบียบ คตง.

0.50

กตภ.

0.90

ตบ

1 โครงการจัดทําคู่มือการ
ควบคุมภายใน อปท. ตาม
ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544

0.03

ตบ

2 โครงการจัดทําหนังสือคู่มือ
การตรวจสอบภายใน อปท.

1.35

ตบ

ประเด็น

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้า
หมาย

กลยุทธ์

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

งบประมาณ เจ้าภาพ
: ล้านบาท (สํานัก/กอง)

๑๑. ร้อยละของบุคลากร 80
ที่รับผิดชอบการให้บริการ
ให้คําปรึกษาแนะนําแก่
อปท. ผ่านการประเมิน
ตามมาตรฐานที่กําหนด

3 โครงการจัดทําหนังสือคู่มือ
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
การคลัง อปท.

1.30

ตบ.

๑๒. ระดับความสําเร็จใน ระดับ 3
การดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติ

4 โครงการจัดพิมพ์และจัดทํา
ซีดีรอม "กฎหมาย ระเบียบ
หนังสือซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติและข้อหารือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติ งานของ อปท.

1.50

สน.กร

5 โครงการจัดพิมพ์คู่มือ
ระเบียบกฏหมายการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

2.00

สน.บค.

6 โครงการพิมพ์หนังสือ
วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด อปท.
7 โครงการพิมพ์เครื่องมือ
มาตรฐานการศึกษา(ขั้น
พื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท.
8 โครงการจัดทําหนังสือข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด อปท.

0.50

สน.ปศ.

0.60

สน.ปศ.

1.00

สน.ปศ.

9 โครงการจัดพิมพ์หนังสือ
คู่มือการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนของ อปท.
1 โครงการนิเทศงานการ
บริหารงานบุคคลของ
สํานักงานส่งเสริมการ
ท้องถิ่นจังหวัด/อําเภอ

0.60

สน.ปศ.

0.80

กจ.

๘. พัฒนาระบบ
การรับและ
รวบรวมข้อ
ร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็นจาก
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสีย
ของ สถ. มา
ดําเนินการ

ประเด็น

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

เชิงยุทธศาสตร์
7. บุคลากร สถ. มี
จริยธรรมและ
คุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
๑๓. ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการตาม
มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

8. สถ. เป็นองค์กร ๑๔. ระดับความสําเร็จ
แห่งการเรียนรู้
ในการจัดการความรู้ใน
(Learning
การพัฒนาองค์กร
Organization)

9. บุคลากร สถ.
มีการพัฒนา
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง

เป้า
หมาย

กลยุทธ์

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

งบประมาณ เจ้าภาพ
: ล้านบาท (สํานัก/กอง)

ระดับ 3 ๙. ส่งเสริมคุณธรรม 1 โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและ
และจริยธรรมในการปฏิบัติ
พัฒนาระบบการ
ราชการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบของ สถ.

0.20

กจ.

2 โครงการจัดทําคู่มือ
ดําเนินการและแนวทางการ
ลงโทษทางวินัย
1 โครงการเผยแพร่ข้อมูลการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการ
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

0.05

กจ.

2 โครงการจัดพิมพ์เอกสารคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
2 โครงการจัดซื้อหนังสือ
กฎหมายท้องถิ่น
3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ระดับ
จังหวัดที่รับผิดชอบการถ่าย
โอนภารกิจฯ
3 โครงการจัดซื้อหนังสือ
สําหรับให้บริการในห้องสมุด
สถ.
4 โครงการจัดทํารายงาน
ประจําปี
4 การจัดประชุม สถ.
1 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการที่มีศักยภาพสูง

0.19 ก.พ.ร.สถ.

ระดับ 3 ๑๐. พัฒนาระบบ
การจัดการความรู้
(KM) และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของบุคลากร สถ.
เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

๑๕. ร้อยละของบุคลากร 80
สถ. ผ่านการประเมิน
ความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

๑๑. พัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
ของ สถ. ให้มี
ความรู้
ความสามารถและ
ทักษะตาม
มาตรฐานที่กําหนด

2 โครงการพัฒนาผู้บริหาร
หน่วยงานในสังกัด สถ.

0.20 ก.พ.ร.สถ.

0.05

สน.กร.

0.48

สน.พร.

0.25

สน.พส.

1.10

สน.พส.

0.28
4.00

สล.สถ.
กจ

4.00

กจ

ประเด็น

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้า
หมาย

กลยุทธ์

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

งบประมาณ เจ้าภาพ
: ล้านบาท (สํานัก/กอง)

3 โครงการพัฒนาบุคลากรของ
สํานักกฎหมายและระเบียบ
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

0.23

สน.กร.

4 โครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษสําหรับ
ข้าราชการ สถ.
5 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทํา
งบประมาณวิเคราะห์ระดับ
ความสําเร็จและประเมินผล

0.58

สน.พส.

2.00

สน.พส.

6 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ สถ.
ในการส่งเสริมการ
ดําเนินการด้านสาะรณสุข
และสวัสดิการของ อปท.

1.64

สน.สส.

7 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
8 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคล

1.42

สพบ.

1.42

สพบ.

9 โครงการอบรมหลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาท้องถิ่น
10 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงาน
กฎหมายระเบียบและเรื่อง
ร้องทุกข์
11 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานการเงิน
บัญชีและการตรวจสอบ

1.42

สพบ.

1.42

สพบ.

1.42

สพบ.

12 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันภัยในสถานที่ราชการ

0.07

สล.สถ.

ประเด็น

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

เชิงยุทธศาสตร์
10. สถ.มี
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของ
สถ. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
๑๖. ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของ สถ. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้า
หมาย

กลยุทธ์

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

งบประมาณ เจ้าภาพ
: ล้านบาท (สํานัก/กอง)

ระดับ 3 ๑๒. นําระบบ
1 โครงการบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยี ฯ มาใช้
เครือข่ายภายใน สถ. พร้อม
ในการสนับสนุน
ระบบ AntiVirus
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ สถ. ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

9.20

ศส.

2 โครงการบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบฐานข้อมูล สถ.
3 โครงการบํารุงรักษาอุปกรณ์
บัญชี คอมพิวเตอร์เดิมของ
โครงการระบบ บัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท.

5.40

ศส.

6.60

ศส.

4 โครงการบูรณาการ
สารสนเทศเพื่อเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลองค์กร สถ.
5 โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายท้องถิ่น ส่วนกลาง
6 โครงการบํารุงรักษาระบบ
ข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินและ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

5.00

ศส.

8.50

ศส.

3.00

สน.คท.

7 โครงการดูแลและบํารุงรักษา
โปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์
ของ อปท.
8 โครงการจัดทําระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการ
เพื่อการวางแผนติดตามและ
ประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ อปท.
(E-Plan)

9.00

สน.คท.

24.50

สน.พส.

ประเด็น

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

เชิงยุทธศาสตร์

2. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การให้บริการ
สาธารณะและ
ระบบการ
บริหารจัดการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการ
พัฒนาประเทศ

1. อปท. มีการ
บริหารจัดการที่ดี มี
ความเข้มแข็ง และ
เป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดบริการ
สาธารณะให้กับ
ประชาชน

ตัวชี้วัด

เป้า
หมาย

๑. ระดับความสําเร็จใน ระดับ 3
การพัฒนาระบบการ
ประเมินและตัวชี้วัดเพื่อ
จัดลําดับความเข้มแข็ง
ของ อปท.

กลยุทธ์

๗. ร้อยละของบุคลากร
อปท.ที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะที่จําเป็นใน
การปฏิบัติงาน

งบประมาณ เจ้าภาพ
: ล้านบาท (สํานัก/กอง)
1.00

ตบ.

0.85

สน.พร.

22.00

สน.มท

1 โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของ อปท.

2.00

สน.มท.

1 โครงการคัดเลือก อปท. ที่มี
การบริหารจัดการที่ดี

6.00

สน.มท.

2 โครงการนําร่องยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการ
ของ อปท.

2.00

สน.มท.

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ของ อปท.

1.26

สน.คท.

0.80

สน.คท.

1.20

ตบ

70 ๗. พัฒนาสมรรถนะ 1 โครงการสัมมนามาตรฐาน
บุคลากรให้สามารถ
การบริหารงานบุคคลส่วน
สนองตอบต่อ
ท้องถิ่น ประจําปี
ยุทธศาสตร์การ
2 โครงการศึกษาวิเคราะห์
พัฒนาประเทศ
กําหนดมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

3.70

สน.บค.

2.00

สน.บค.

3 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้
ควบคุมการใช้งานในระบบ
สารสนเทศการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นระดับจังหวัด

0.26

สน.พร

75 ๒. ส่งเสริมการ
บริหารจัดการของ
อปท. ตาม
หลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
๓. ระดับความสําเร็จใน ระดับ 3 ๓. พัฒนาระบบ
การพัฒนาการบริหาร
คุณภาพการบริหาร
จัดการเชิงคุณภาพของ
จัดการของ อปท.
อปท.
ตามหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

๓. บุคลากรของ
อปท. มีศักยภาพ
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

ผลผลิต/กิจกรรม

๑. พัฒนาระบบการ 1 โครงการจัดทํารายงานผล
ประเมินและตัวชี้วัด
การตรวจสอบด้านการคลัง
เพื่อจัดลําดับความ 2 โครงการตรวจนิเทศการ
เข้มแข็งของ อปท.
จัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ
ของ อปท.
3 โครงการตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ของ อปท. (Core Team)

๒. ร้อยละของ อปท.ที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
การบริหารงานตาม
หลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

๖. สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของ
๒. อปท. มีขีด
รายได้ที่จัดเก็บเองของ
ความสามารถใน
การบริหารจัดการ อปท. ต่อรายรับทั้งหมด
งบประมาณ การเงิน
การคลังให้
สามารถพึ่งพา
ตนเองได้

โครงการ

9

5. ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ
อปท.

2 โครงการตรวจนิเทศการ
พัฒนาประสิทธิภาพ การ
จัดเก็บรายได้ของ อปท.
๖. ส่งเสริมการ
1 โครงการตรวจสอบด้าน
บริหารจัดการด้าน
การเงินการคลังและการ
การเงิน การคลังและ
ควบคุมภายใน องค์กร
งบประมาณของ อปท.
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็น

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้า
หมาย

กลยุทธ์

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม
4 โครงการส่งเสริม อปท. ใน
การดําเนินการโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
(การปลูกหญ้าแฝก)

๘. ร้อยละของ อปท. ที่
จัดทําประมวลจริยธรรม

4. ประชาชนได้รับ ๙. ระดับความสําเร็จ
บริการสาธารณะที่ ของการศึกษาและ
มีคุณภาพจาก อปท. จัดทํามาตรฐานกลาง
กํากับการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท.

๑๐. ร้อยละของจํานวน
ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจต่อการส่งเสริม
และยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาใน
โรงเรียนสังกัด อปท.

งบประมาณ เจ้าภาพ
: ล้านบาท (สํานัก/กอง)
1.00

สน.พส.

7.64

สน.บค.

0.37

สน.พร

0.38

สน.พร.

3 โครงการจัดทํามาตรฐาน
กลางกํากับการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท.
4 โครงการตรวจติดตามการใช้
ประโยชน์เพื่อการพัฒนา
มาตรฐานการบริหาร/การ
บริการสาธารณะของ อปท.

5.00

สน.มท.

2.00

สน.มท.

71 ๑๑. พัฒนาคุณภาพ 1 โครงการจัดงานมหกรรม
การจัดการศึกษาของ
การศึกษาท้องถิ่น
โรงเรียนสังกัด อปท.
ให้ได้ตามมาตรฐานที่ 2 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
กําหนด
ระยะ 3 ปี
3 โครงการประกวด อปท.ที่
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น ประจําปี
4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษา

6.00

สน.ปศ.

3.00

สน.ปศ.

1.50

สน.ปศ.

1.50

สน.ปศ.

5 โครงการพัฒนาระบบ
โปรแกรมงานทะเบียนวัดผล
ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

1.60

สน.ปศ.

6 โครงการอบรมสัมมนา
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0.90

สน.ปศ.

-

๘. ส่งเสริมคุณธรรม 1 โครงการเสริมสร้างความ
จริยธรรมให้แก่
เข้าใจเกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์
บุคลากรของ อปท.
ระบบคุณธรรมของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
รัฐธรรมนูญ
ระดับ 3 ๑๐. ศึกษาและ
1 โครงการตรวจติดตาม
พัฒนาระบบการ
ประเมินผลการถ่ายโอน
จัดทํามาตรฐานกลาง
ภารกิจให้แก่ อปท.
กํากับการจัดบริการ 2 โครงการประชุมเชิง
สาธารณะของ อปท.
ปฏิบัติการกําหนดแนว
ทางการบริหารงานของ
คณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจให้แก่
อปท. ระดับจังหวัด

ประเด็น

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้า
หมาย

โครงการ

กลยุทธ์

ผลผลิต/กิจกรรม

7 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ลูกเสือท้องถิ่นไทย
- การอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเลือระดับผู้นําขั้นความรู้
ชั้นสูง
๑๑. ระดับความสําเร็จ ระดับ 3 ๑๒. พัฒนาระบบ
1 โครงการศึกษาวิเคราะห์และ
ของการดําเนินการตาม
กฎหมายให้ อปท.สา
เสนอแนะการยกเลิกหรือ
แผนพัฒนากฎหมาย
มารถปฏิบัติงานได้
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ
อย่างคล่องตัว และ
ระเบียบให้สอดคล้องกับ
ตอบสนองได้ทันต่อ
กรอบแผนพัฒนากฎหมาย
การเปลี่ยนแปลง
2

5. อปท. มีความพึง
พอใจต่อการให้
คําปรึกษาแนะนําที่
ถูกต้อง และทันต่อ
ความต้องการ

๑๒. ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
อปท.ต่อการให้
คําปรึกษาแนะนําของ
สถ.

โครงการอบรมความรู้
กฎหมาย ระเบียบที่ปรับปรุง
และยกร่างใหม่สําหรับ
บุคลากร ของ อปท.
80 ๑๓. พัฒนาระบบการ 1 โครงการจัดทําหนังสือคู่มือ
ให้คําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับการเสนอขอประราช
แก่ อปท.
ทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และอบรมเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในระดับจังหวัด
2 โครงการติดความรู้ให้ อปท.
ที่ได้รับจัดตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลงฐานะ
3 โครงการตรวจนิเทศการ
พัฒนาระบบสารสนเทศการ
เลือกตั้งท้องถิ่น
4 โครงการตรวจนิเทศภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนด้าน
สาธารณสุขของ อปท.

งบประมาณ เจ้าภาพ
: ล้านบาท (สํานัก/กอง)
สน.ปศ.
0.60

1.80

สน.กร

3.68

สน.กร.

2.000

สน.บค.

0.30

สน.พร.

0.44

สน.พร.

0.30

สน.สส.

ประเด็น

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

เชิงยุทธศาสตร์

3. การสร้างและ
ใช้ภาคีเครือข่าย
ในการพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นไปสู่
เป้าหมายของ
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ที่ดี

2. สถ. มีภาคี
เครือข่าย ฯ ให้เข้า
ร่วมเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนา อปท.

ตัวชี้วัด

เป้า
หมาย

กลยุทธ์

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

งบประมาณ เจ้าภาพ
: ล้านบาท (สํานัก/กอง)

๒. ระดับความสําเร็จ ระดับ 3 ๒. จัดตั้งและพัฒนา
ของการดําเนินการ
ศูนย์ข้อมูลภาคี
จัดทําฐานข้อมูลสมาชิก
เครือข่าย ฯ
ภาคีเครือข่ายฯ

1 จัดตั้ง "ศูนย์ประสานองค์กร
เครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น

0.50

สน.สส.

๓. ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
สร้างภาคีเครือข่าย ฯ

1 โครงการจัดทําฐานข้อมูลภาคี
เครือข่ายฯ

0.20

สน.สส

1 โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนาระบบประสิทธิภาพ
การบริหารงานของ อปท.
รูปแบบพิเศษ

2.00

สน.พร.

2 ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและแนวทาง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

2.00

สน.พร.

1 โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับชุมชน
ของ อปท.
2 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
อปท.ในการจัดบริการดูแล
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสฯ
โดยชุมชน
3 โครงการปรับกระบวนทัศน์
ผู้บริหาร อปท. ด้านการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายฯ
ระดับ 3 ๖. สร้างกลไกให้ภาคี 1 โครงการสร้างเครือข่ายภาค
3. สถ.สามารถใช้ ๕. ระดับความสําเร็จ
ประชาชน/ อปท. ในการแจ้ง
เครือข่าย ฯ การ
ภาคีเครือข่ายฯให้ ของการเปิดโอกาสให้
ภาคีเครือข่ายฯ เข้ามามี
เบาะแสเฝ้าระวังทุจริต ฯ
พัฒนาเข้ามามีส่วน
เข้าร่วมเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนา ส่วนร่วมกับ สถ. ในการ
ร่วมในการบริหาร
ป
ั
ป
งานและตรวจสอบ
2 โครงการอบรมเพิ่มเสริมสร้าง
การดําเนินงานของ
ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ระดับ
อปท.
จังหวัดและติดตามข้อมูล

1.50

สน.พร.

0.50

สน.สส.

2.00

สน.สส.

0.15

กจ.

1.39

ศส.

3 โครงการประชุมสัมมนา เชิง
ปฏิบัติการคณะกรรมการ
กลาง ฯ และระดับจังหวัด

2.00

สน.บค.

๔. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนภาคีเครือข่ายฯ
(จากจํานวนที่สํารวจ
ข้อมูลในปีที่ผ่านมา)

ระดับ 3 ๓. สร้างความ
ร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาใน
การสํารวจ จัดทํา
และพัฒนา
ฐานข้อมูลภาคี
เครือข่าย ฯ
-

๔. สร้างภาคี
เครือข่าย ฯ เพื่อ
เป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนา อปท. ตาม
หลักการปกครอง
ตนเองและหลักการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
๕. เสริมสร้างความ
เข้าใจให้บุคลากร
ของ สถ. และ อปท.
เห็นความสําคัญของ
การมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย ฯ

ประเด็น

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้า
หมาย

กลยุทธ์

5. ภาคีเครือข่ายฯ
มีความพึงพอใจ
ในการได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการของ
สถ.และ อปท.
รวมถึงสิทธิหน้าที่
ของภาคีเครือข่าย
ฯ

70 ๘. เผยแพร่
๗. ร้อยละของระดับ
ประชาสัมพันธ์เชิง
ความพึงพอใจที่มีต่อ
รุกถึงผลงานของ สถ.
สถ. ของสมาชิกภาคี
เครือข่าย ฯในการได้
และ อปท.ที่โดด
เด่นให้เป็นที่ยอมรับ
รับข้อมูลเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ ของ
ของสังคม
อปท.และและสิทธิ
หน้าที่ของภาคีเครือข่ายฯ

6. ภาคีเครือข่ายฯ
ในส่วนของส่วน
ราชการ ที่ถ่าย
โอนภารกิจ ฯ มี
ความพึงพอใจใน
การประสานการ
ถ่ายโอนภารกิจให้
อปท.

๘. ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของส่วน
ราชการที่ถ่ายโอน
ภารกิจ ฯ มีความพึง
พอใจในการประสาน
การถ่ายโอนภารกิจให้
อปท.

70

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

งบประมาณ เจ้าภาพ
: ล้านบาท (สํานัก/กอง)

4 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการด้านการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ของคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

3.70

สน.บค.

5 โครงการอบรมผู้นําเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กแล็ก
6 โครงการประสานการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนวัตกรรม
7 โครงการสัมมนาการ
ดําเนินการตามระเบียบ มท.
ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

0.20

สน.ปศ.

1.00

สน.ปศ.

1.50

สน.พร.

8 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะ
กรรมการบริหารการถ่ายโอน
ฯ ระดับจังหวัด

1.20

สน.พร.

9 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดที่
รับผิดชอบการถ่ายโอนฯ
10 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
อปท.ในการบริหารจัดการ
ขยะโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
1 โครงการจัดพิมพ์จุลสาร
"เรื่องเล่าท้องถื่นไทย"

1.50

สน.พร.

5.00

สน.พส.

0.55

สน.พส.

1 โครงการเผยแพร่บทความ
ทางวิชาการเกี่ยวกับ อปท.

0.50

สน.พส.

2 โครงการจัดพิมพ์หนังสือรวม
แนวคิดสร้างสรรค์การพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3 โครงการจัดงานแสดงผลงาน
สุดยอดท้องถิ่นไทย

0.50

สน.พส.

5.00

สน.พส.

ประเด็น

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้า
หมาย

กลยุทธ์
๙. สร้างเครือข่าย
การทํางานของ สถ.
และจัดกิจกรรม
เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
เครือข่ายการทํางาน
ของ สถ. รวมทั้ง
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของ
สถ.

7. สถ. มีระบบ
การประชาสัมพันธ์
เชิงรุกที่มี
ประสิทธิภาพ

8. บุคลากร สถ.มี
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
บริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม

ผลผลิต/กิจกรรม

งบประมาณ เจ้าภาพ
: ล้านบาท (สํานัก/กอง)

1 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

5.00

สน.พส.

2 โครงการเสริมสร้างความ
เข้าใจของการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายฯ
3 โครงการสํารวจ อปท.ที่มี
นวัตกรรมในการพัฒนาระบบ
การบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนฯ

1.00

สน.สส.

1.00

สน.สส.

1 โครงการประชาสัมพันธ์การ
๑๐. พัฒนาความ
ส่งเสริมให้ อปท.มีความ
ร่วมมือกับสื่อมวลชน
เข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วน
เพื่อดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ร่วมของประชาชนในการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตย

4.00

สล.สถ.

๑๑. กําหนด
แนวทางและวิธีการ
เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของ
สถ. ให้สังคมได้รับ
ทราบและเข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่
ภารกิจของ สถ.
เพื่อร่วมเป็น
เครือข่ายการ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ สถ.

1 โครงการรณรงค์ เพื่อกระตุ้น
ในภาคประชาชน / อปท.แจ้ง
เบาะแสเฝ้าระวังทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

0.26

กจ.

80 ๑๓. เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแบบมีส่วน
ร่วมให้แก่บุคลากร
ของ สถ.

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ
บุคลากรสถ.เกี่ยวกับการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

0.20

สน.สส.

๙. ระดับความสําเร็จ ระดับ 3
ของการดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้ง
ระบบ

๑๐. ร้อยละของ
บุคลากร สถ. มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนด

โครงการ

ประเด็น

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

เชิงยุทธศาสตร์
9. บุคลากร สถ.มี
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการ
บริหารจัดการของ
อปท. และการมี
ส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย ฯในการ
เป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนา อปท.

ตัวชี้วัด
๑๑. ร้อยละของ
บุคลากร สถ. มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการบริหารจัดการ
ของ อปท. และการมี
ส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย ฯ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด

เป้า
หมาย

กลยุทธ์

80 ๑๔. พัฒนาขีด
ความสามารถของ
บุคลากร สถ. ใน
การสร้างและใช้ภาคี
เครือข่าย ฯ เพื่อ
นํามาใช้ในการ
พัฒนา การ
ปฏิบัติงานของ สถ.
ให้บรรลุเป้าหมายที่
กําหนด

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม
1 โครงการอบรมวิทยากรเพื่อ
สร้างเครือข่ายการพัฒนา
การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย

งบประมาณ เจ้าภาพ
: ล้านบาท (สํานัก/กอง)
1.50

สน.พร.

